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[FIQUE POR DENTRO]

Fundação Informa

PROFESSORES VOLUNTÁRIOS SÃO
CONVIDADOS A PARTICIPAR DO
PROJETO POÇO SEM FRONTEIRAS

O Boletim Virtual da Fundação Sintaf

EDITORIAL | POR GERMANA BELCHIOR

AULAS PREPARATÓRIAS PARA O ENEM INICIAM EM ABRIL

Caro leitor,
O Fundação Informa, Boletim Virtual da Fundação Sintaf, é publicado desde setembro de 2015,
com periodicidade mensal. Em virtude da Responsabilidade Socioambiental de nossa instituição, a
divulgação é feita virtualmente, pelo nosso Portal, redes sociais e e-mail.
Diante da variedade de projetos, ações e produtos que a Fundação tem desenvolvido, nas áreas
técnico-científica, gestão pública, social e cultural, nosso Informativo passou por uma reestruturação,
com layout e diagramação diferenciados, sendo apenas bimestral. Apresentamos aos nossos leitores
novas seções e ferramentas de interação, que demonstram os rumos pelos quais nossa Instituição
caminha, tais como a seção Fundação Entrevista, que estreia com Edilberto Pontes, Presidente do
Tribunal de Contas do Ceará.
Saber que Iuri Tavares de Souza, morador da Comunidade do Poço da Draga e participante do Projeto
Poço Sem Fronteiras, foi aprovado no vestibular da UFC deste ano nos enche de orgulho e nos dá a
certeza de que desenvolver atividades de educação e inclusão social são caminhos para o exercício
da cidadania. Não há mudança, sem educação.
Nossa Fundação cresce, amplia horizontes e fortalece ainda mais a qualidade do serviço público,
em especial, o trabalho que é desenvolvido pelos servidores fazendários. Levamos nossa técnica,
pesquisa e ousadia além das fronteiras do nosso Estado, como a experiência do estudo sobre
desempenho fiscal da Prefeitura do Rio de Janeiro; e o intercâmbio técnico-científico com o Instituto
Superior de Ciências Sociais e Política (ISCSP), da Universidade de Lisboa, que permitiu a realização
da primeira turma do Curso de Doutorado em Administração Pública para servidores fazendários.
Afinal, para que somos servidores públicos? A quem devemos servir? Temos orgulho da nossa
Fundação Sintaf, uma instituição idealizada, criada e administrada por servidores da Secretaria da
Fazenda do Estado do Ceará, o que comprova nosso objetivo de disseminar ideias e caminhos que
contribuam para a construção de uma sociedade mais igualitária, justa e solidária.
Boa leitura!
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[PESQUISA]

VIII PANORAMA FISCAL
[INSTITUCIONAL]

PARTICIPAÇÃO EM ESTUDO
PARA A PREFEITURA DO RJ
[SOCIAL]

AÇÃO SOCIAL NO
POÇO DA DRAGA

A

Fundação Sintaf convida todos que
possuam conhecimento em Biologia,
Química, Física, Português, Matemática, História,
Geografia, Redação e Inglês, a participarem,
como professores voluntários, do Projeto
Poço Sem Fronteiras, realizado por meio do
Programa de Inclusão Social da Fundação Sintaf
(ProSocial) em parceria com a Ong Velaumar.
As aulas preparatórias para o Enem, com
previsão de início no mês de abril, acontecerão
aos sábados pela manhã, em escola na
Comunidade do Poço da Draga. A ação é voltada
para estudantes da rede pública de ensino que
estejam cursando ou concluíram o 3° ano do
Ensino Médio.

Os colaboradores receberão certificado de
participação como voluntários do ProSocial,
que é utilizado como critério de seleção em
concursos públicos e é considerada atividade
extracurricular em alguns cursos de graduação.
Os interessados em colaborar com a iniciativa
devem entrar em contato com a Fundação
Sintaf, pelos números (85) 98970.8315 e
(85) 3223.6644, ou pelo e-mail fundacao@
fundacaosintaf.org.br.
Seja um voluntário você também! Colabore
com o trabalho social da Fundação Sintaf,
promovendo a cidadania e ajudando a
desenvolver os âmbitos profissional, cultural
e humano.

FUNDAÇÃO SINTAF PROMOVE OFICINA DE
PESQUISA PARA DOUTORANDOS DO ISCSP

F

oram realizados nos dias 7 e 14 de fevereiro,
na sede da Fundação Sintaf, Oficina de
Pesquisa sobre a elaboração de projetos de
pesquisa direcionada para os fazendários que
estão cursando Doutorado em Administração
Pública no Instituto Superior de Ciências
Sociais e Política (ISCSP).
Ministrada pela Doutora em Direito e Diretora
Técnico-Científica da Fundação Sintaf, Germana
Belchior, a capacitação tem o intuito de auxiliar
os doutorandos com os trabalhos acadêmicos
que estão desenvolvendo.
Nesse sentido, a oficina apresentou noções
básicas sobre temas como paradigmas
do conhecimento, natureza da pesquisa,
metodologia científica, tipos de métodos
científicos e o passo a passo na elaboração da
estrutura de trabalhos científicos.

Ao todo, oito fazendários iniciaram o
Doutorado em janeiro deste ano com aulas
presenciais na sede do ISCSP, em Lisboa. Além
da viabilização de cursos de pós-graduação,
a parceria entre a Fundação e o ISCSP tem a
finalidade de realizar conjuntamente outras
atividades de natureza acadêmica, científica,
técnica, pedagógica e cultural em áreas de
interesse comum.
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[PESQUISA]

[PESQUISA]

AS FINANÇAS PÚBLICAS
DO ESTADO NA VIII
PANORAMA FISCAL
O QUINTO BIMESTRE DE 2016 FOI O TEMA DA ÚLTIMA
EDIÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DE FINANÇAS
PÚBLICAS DO CEARÁ (OFICE)

O

oitavo número da Série
Panorama Fiscal foi lançado
no final do mês de janeiro no
evento VIII Panorama Fiscal. Com o
tema “Análise das Finanças Públicas
do Estado do Ceará no Quinto
Bimestre de 2016”, a nova edição da
publicação bimestral do Observatório
de Finanças Públicas do Ceará (Ofice)
foi apresentada pelos pesquisadores
do Ofice, Lúcio Maia, Arley Santos,
Nathaniel Rocha e Gérson Ribeiro.

Apresentação da VIII edição da Panorama Fiscal pelos
pesquisadores juniores Gérson Ribeiro e Arley Santos

O Diretor Geral da Fundação Sintaf,
Alexandre Cialdini, esteve presente na
mesa de abertura do evento. Em sua
fala, enalteceu o trabalho realizado pelo
Observatório da Fundação Sintaf, com
apoio do Sindicato dos Fazendários
(Sintaf) e Associação dos Aposentados
Fazendários (AAFEC).
Para ele, é fundamental que os estudos
feitos pelo Ofice sejam apresentados e
disseminados em diversos locais como
universidades e institutos de pesquisa.
“Inclusive, devemos integrar o trabalho
dos pesquisadores do Ofice com outros
trabalhos da Fundação, como é o caso
das consultorias nos municípios”,
comenta Alexandre.
A apresentação do oitavo número da
Panorama Fiscal foi conduzida pelos
Pesquisadores Juniores do Observatório,
Arley, Nathaniel e Gérson que expuseram
os principais dados e análises das

Equipe editorial da Panorama Fiscal e diretores da Fundação Sintaf no lançamento da última edição da publicação

Finanças Públicas do Estado durante o
quinto bimestre de 2016.
De acordo com os pesquisadores, os
cinco primeiros bimestres de 2016
apresentaram aumento de 1,4% da
Receita Corrente Líquida, apesar das
reduções reais do FPE e do ICMS. Já os
investimentos públicos permaneceram
em contenção com redução de 20,4%
no período estudado. Em 2015, esse
percentual era de 36,6%.
Nathaniel afirma que com a redução dos
investimentos, os serviços fornecidos

pelo Estado, como a saúde e educação,
por exemplo, acabam sofrendo forte
impacto. Entretanto, o Estado do Ceará
tem previsão de sair da crise já em 2017,
diferente da União.
Com relação à dívida pública, as
amortizações continuaram a crescer
e aumentaram 12,73% nos primeiros
cinco bimestres do ano de 2016.
Segundo Gérson, o Ceará passou por um
período de endividamento em 2013 e
2014. “E agora estamos no momento de
pagar a dívida que foi contraída”, afirma
o pesquisador.
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[INSTITUCIONAL | CAPA]
Sede da Prefeitura
do Rio de Janeiro. Foto:
Luiz Augusto Barroso

[ENSINO]

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
EMOCIONAL E FINANCEIRA
CONTEMPLA JOVENS
DESENVOLVIDO PELA FUNDAÇÃO SINTAF EM PARCERIA COM
O PROJETO LA AKADEMIA, PROGRAMA TEM INÍCIO EM MARÇO

FUNDAÇÃO SINTAF PARTICIPA DE
ESTUDO SOBRE DESEMPENHO
FISCAL DA PREFEITURA DO RIO DE
JANEIRO EM PARCERIA COM FGV

A

Fundação Sintaf e a Fundação
Getúlio Vargas (FGV) estabeleceram parceria que resultou
na realização de trabalho de avaliação
de desempenho fiscal da Prefeitura
do Rio de Janeiro durante a gestão
do ex-prefeito Eduardo Paes (20092016). O trabalho foi realizado por
equipe de 12 especialistas em Finanças
Públicas coordenada pelo economista
e pesquisador do Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação Getúlio Vargas
(IBRE), José Roberto Afonso.
Dentre os especialistas da Fundação
Sintaf que participaram da realização
do estudo, estão o Diretor Geral da
Fundação Sintaf, Alexandre Cialdini, o
Diretor Administrativo-Financeiro da
Fundação, Saulo Braga, o fazendário

e colaborador da Fundação, Sidney
Saraiva, e o Pesquisador Júnior do
Observatório de Finanças Públicas do
Ceará (Ofice), Nathaniel Rocha.
De acordo com Alexandre, a cidade
do Rio de Janeiro, ao longo dos
últimos 8 anos, atuou para equalizar a
responsabilidade fiscal com melhoria
dos investimentos, de forma muito
especial em infraestrutura urbana
e, essencialmente, em saneamento,
apesar da crise econômica atual e de
ser beneficiada com os resultados de
grandes obras.
Os documentos que compõem a
avaliação produzida pelos pesquisadores
podem ser conferidos no site da
Fundação Sintaf ou neste link.

D

irecionado para jovens entre
16 e 22 anos, o Programa de
Educação Emocional e Financeira
será realizado pela Fundação Sintaf em
parceria com o Projeto La Akademia
durante todo o ano. O objetivo é
acompanhar os jovens na busca do
autoconhecimento e da felicidade,
encontrando, assim, o sentido que
querem dar as suas vidas.
O Programa é desenvolvido pelo Projeto
La Akademia, que é vinculado ao
Mestrado de Desenvolvimento Pessoal e
Liderança da Universidade de Barcelona.
É realizado de forma voluntária em
diversas cidades da Espanha e, desde
2015, na América do Sul. Teve início no
Brasil em 2016, na cidade de Fortaleza.
A Diretora responsável pelo projeto
em Fortaleza é a Coach Eirles Lemos,
que já desenvolve trabalhos voltados
para a família, como treinamentos e
atendimentos em grupo e individual
com pais, crianças e adolescentes. No
âmbito da Fundação Sintaf, o Projeto

será desenvolvido pela Diretoria de
Cidadania, Inclusão Social e Cultura.
A capacitação, que é gratuita, será
realizada por meio de módulos que
abrangem estudos de áreas como
Psicologia, Coaching, Yoga, Gastronomia,
Eneagrama, dentre outros. Cada
módulo é ministrado por profissionais
voluntários que colaboram com o
projeto. As aulas tiveram início no dia
6 de março e acontecerão todas as
segundas-feiras, de 14h às 17h, na sede
da Fundação Sintaf.

Aula inaugural do programa na sede da Fundação Sintaf
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[CURTAS]

[CURTAS]

ALUNO DO PROJETO POÇO SEM
FRONTEIRAS É APROVADO EM
VESTIBULAR DA UFC

DIRETORES DA FUNDAÇÃO SINTAF TOMAM
POSSE NO CONSELHO DE LEITORES DO O POVO

O

O

aluno do Projeto Poço Sem Fronteiras,
Iuri Tavares de Souza, foi aprovado
no Curso de Ciências Biológicas
da Universidade Federal do Ceará (UFC)
na última seleção do Sistema de Seleção
Unificada (Sisu).
Iuri é morador da Comunidade do Poço da
Draga e participou da primeira turma do
Projeto Poço sem Fronteiras que oferece
aulas preparatórias para o Exame Nacional
do Ensino Médio (ENEM) a moradores de
comunidades próximas a unidades da Sefaz.
O Projeto é iniciativa da Fundação Sintaf
em parceria com Sefaz, Sintaf e Unipace, e
conta com apoio da AAFEC, ONG Velaumar
e empresa My Home Fortaleza. As aulas são
realizadas na EMEIF São Rafael, em sala
disponibilizada pela diretora Rilde Licarião.

s novos membros do
Conselho Consultivo
de Leitores do O Povo
tomaram posse no dia 14 de
fevereiro. Dos 14 integrantes,
dois são os Diretores da Fundação
Sintaf, Alexandre Cialdini e
Germana Belchior. O Conselho
é responsável por avaliar
todos os produtos do Grupo de
Comunicação O POVO (GCOP).

EMEIF São Rafael. Foto: Prefeitura de Fortaleza

De início, com apoio da Unipace, as aulas
foram veiculadas por videoconferência.
Posteriormente, os professores
voluntários João Carlos Sousa, fazendário,
e Paula Andréa Maia, ministraram
aulas de Matemática, Física e História
presencialmente.

Com mandato de um ano, os
Posse dos novos membros do Conselho Consultivo de Leitores do O Povo
membros, que representam vários
segmentos da sociedade, são
indicados e escolhidos por votação de jornalistas do O POVO para que possam dialogar com os
profissionais e sugerir debates. A ideia é ter uma avaliação diferenciada das várias plataformas
do grupo.

BLOCO CAI NO POÇO ESTREIA
NO CARNAVAL DE FORTALEZA

A

Fundação Sintaf apoiou a estreia do bloco de carnaval da comunidade do Poço do Draga,
o Cai no Poço. Organizado pelo Movimento Pró Poço, o Bloco Cai no Poço contou também
com outros colaboradores. A marca foi criada pelo artista visual Rafael Limaverde e
a produção foi financiada pela própria comunidade do Poço da Draga, com colaborações
financeiras diretas ou pela plataforma de financiamento coletivo Vakinha.
O bloco se concentrou no Pavilhão Café Atlântico
na tarde da terça-feira, dia 28 de fevereiro. Teve
marchinha, dança, fantasia e a participação da
personagem Bernadete (figura do imaginário
popular da comunidade). Ao final do cortejo, os
foliões curtiram o som da banda Salada Mista e
dos DJ’s Estácio Facó e Darwin Marinho.
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[SOCIAL]

FUNDAÇÃO SINTAF
REALIZA DIA DE AÇÃO
SOCIAL NA COMUNIDADE
DO POÇO DA DRAGA

[SOCIAL]

“

Voluntários do
ProSocial e da ONG
Velaumar reunidos na
manhã da Ação Social

É uma bela iniciativa,
que necessita de
mais colaboradores e
de ser abraçada pela
comunidade.
Joselias Lopes, sobre a Ação
Social no Poço da Draga.

“

Susie Marino,
Diretora de Cidadania,
Inclusão Social e Cultura
da Fundação Sintaf

A Ação Social realizada no Poço da Draga levou aos participantes a palestra de apresentação pessoal com Albano Sampaio

A

Fundação Sintaf, por meio de
seu Programa de Inclusão Social
(ProSocial), realizou no dia 21
de janeiro, na comunidade do Poço da
Draga, o evento “Ação Social”, que teve
o intuito de promover palestra e serviço
de cuidados pessoais para os moradores
da comunidade.
A palestra abordou assuntos
relacionados à apresentação pessoal e
foi apresentada pelo psicólogo Albano
Sampaio, que atua no Recursos Humanos
da Associação dos Aposentados
Fazendários do Ceará (AAFEC).
De acordo com ele, apresentar-se

bem não está relacionado apenas com
a aparência, mas principalmente com o
comportamento e a postura. “Além disso,
é importante se relacionar bem com
as pessoas para que possamos ter um
bom desenvolvimento pessoal”, explica
Albano.
O psicólogo também falou acerca
de cuidados com a saúde física e mental
e deu dicas sobre a utilização da voz.
Segundo ele, é fundamental que em
qualquer situação, seja num entrevista
de emprego ou numa apresentação,
a pessoa tenha boa dicção, bom
vocabulário e fale de modo claro.

Corte de cabelo
gratuito oferecido pelo
salão de beleza D’Lins

Outra atividade realizada durante
o evento foi o corte de cabelo gratuito
que foi disponibilizado pela parceria
da Fundação Sintaf com o salão de
beleza D’Lins. Na ocasião, houve ainda
a inauguração dos móveis doados pela
parceria da Fundação com a empresa
My Home.
O fazendário e representante da
My Home, Joselias Lopes dos Santos,
esteve presente e parabenizou o
trabalho social realizado na comunidade.
“É uma bela iniciativa, que necessita de
mais colaboradores e de ser abraçada
pela comunidade”, ressaltou Joselias.

[

[

[

[
10

11

HÁ ALGO ENTRE AS
CIDADES DE JAGUARIBARA
E RIO DE JANEIRO?

[OPINIÃO]

[PERFIL]

A ARTE DO ENCONTRO
RODRIGO BZ

TEXTO PUBLICADO NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2017 NO CADERNO DE OPINIÃO DO JORNAL O POVO

POR ALEXANDRE CIALDINI

A

responsabilidade fiscal convergiu duas
cidades com perfis socioeconômicos
completamente distintos. Jaguaribara
tem sua origem no fim do século XVII e, já
em 1824, o povoado fora marcado pelo mais
importante embate verificado no Ceará - a
Confederação do Equador, onde se lutou
por um Nordeste independente. Quase 180
anos depois, esta história foi guardada pela
atual barragem do Castanhão, construída
para albergar o maior reservatório hídrico do
Brasil para irrigação. A nova Jaguaribara foi
construída para receber a população, sendo
a primeira cidade planejada no Ceará.
O município tem um PIB per capita de pouco
mais de R$ 9 mil e população estimada de
11.200 habitantes. Com todos os problemas
que uma gestão municipal do nordeste
brasileiro possa enfrentar, associe a isso
o aprofundamento da crise hídrica que
resvalou na perda de capacidade do açude
Castanhão, a gestão se manteve eficiente
no uso dos recursos públicos. O período de
2013-2016, sem muito grau de liberdade
para atuar no lado da receita, a gestão
municipal focou na qualidade do gasto e
na redução significativa de privilégios, os
quais resultaram no superávit primário, que
fora suficiente para cumprir as despesas
correntes - de pessoal e custeio no fim do
exercício de 2016.
A cidade do Rio de Janeiro, com população
de mais de 6,5 milhões, perseguiu a redução
do peso da dívida pública em relação
a 2008, expressa nas quedas da dívida

consolidada líquida em valores absolutos
(19% em termos reais) e da dívida como
proporção da receita corrente líquida RCL (de 82% em dezembro de 2008 para
51% em outubro de 2016). O Município
gerou recorde de investimentos entre
governos, com taxas superiores a 20%
das receitas, correspondendo a quase sete
vezes a média do País. Em proporção do PIB
municipal, os investimentos da Prefeitura
representaram 1,7% do PIB da Cidade em
2015, frente a 0,2% em 2008 e muito acima
da média de 0,7% das capitais em 2015.
Com isso, o Município do Rio de Janeiro,
em 2009-2016 não se deixou poluir pelos
problemas gerados no Estado nem ficou
dependente de receitas extraorçamentárias,
como os royalties, e obteve as melhores
notas conferidas pelas agências de rating
internacionais, superando por dois anos
(até fevereiro de 2016) as notas da União,
situação única no mundo.
Governança sólida, com comitês semanais
de planejamento fiscal e de controle de
despesas correntes, garantiram aos dois
municípios, em situações adversas, o
equilíbrio fiscal-financeiro necessário ao
enfrentamento de crises estruturais.
Tivemos honra e privilégio, sob coordenação
do economista José Roberto Afonso, de
realizar com 11 especialistas em finanças
públicas o relatório de Avaliação do
Desempenho Fiscal do Município do Rio de
Janeiro para o período 2009-2016 e que
coloco à disposição dos leitores.

F

alar sobre o Sarau do Poço da Draga é o
mesmo que tentar descrever o nascer do
sol. Você tem que estar lá e vê com os seus
próprios olhos. Sentir na pele o calor dos raios
de sol e ouvir os pássaros cantando. É assim
que o colaborador da Fundação Sintaf, artista e
professor, Rodrigo Bezerra (Rodrigo Bz), define
o Sarau do Poço da Draga que já existe na
comunidade há mais de dois anos e faz parte
das ações do Programa de Inclusão Social da
Fundação Sintaf (ProSocial).
Rodrigo é natural da cidade
de Natal-RN, mas se considera
cearense, já que seus pais são
naturais do Ceará. Tem dois
irmãos, é casado com Flávia
e pai de uma filha de dois
aninhos, a Luiza.
Com formação em Biologia, pela
Universidade Federal do Ceará
(UFC), Rodrigo foi professor em
diversas escolas de Fortaleza e
do interior do estado, mas sua
paixão pela música falou mais
alto e, em 2010, deu início ao
curso de Música na UFC. Hoje
ele é professor de Artes e Empreendedorismo
na Escola de Ensino Estadual Profissional
Eusébio de Queiroz, no município do Eusébio.
O músico também ministra aulas de Música
no Sesc Centro e é colaborador da AAFEC e
da Fundação Sintaf, onde conduz o Sarau das
Palavras e o Sarau do Poço da Draga. Para
Rodrigo, o trabalho que ele desenvolve o deixa
bastante realizado, pois lhe permite respirar
arte e cultura. “O fato de estar em contato com
pessoas plurais de sabedorias diversas e de
todas as idades me enriquece muito”.

Rodrigo conheceu a Fundação Sintaf por meio
do Coral da Sefaz. Ele explica que participou
de apresentações em Belo Horizonte durante
o Encontro Internacional de Corais, em 2011.
“Foi uma experiência muito marcante onde
conheci pessoas da Fundação e da Sefaz”,
relembra o músico.
À frente do Sarau do Poço da Draga, Rodrigo
acredita que o trabalho realizado pela
Fundação na comunidade é extremamente
importante e impacta a vida
dos moradores. Segundo
ele, a comunidade é grata,
a sua maneira, pelas ações
desenvolvidas.
E no que diz respeito ao Sarau,
Rodrigo se orgulha em dizer
que o sarau é da comunidade,
movimenta ideias e transforma
vidas. “Ele é visceral e pulsa
dentro da comunidade. Ele
resgata uma jovem senhora
da escuridão da depressão e
revela uma criança prodígio que
tenta desvendar os segredos
da leitura”, diz o músico que
já criou um vínculo de amizade com as
participantes, que atualmente tem o público
formado, em sua maioria, por senhoras, como
Dona Iolanda que adora cantar, recitar poesias
e empresta sua casa para a realização dos
encontros.
Rodrigo diz que se sente parte da comunidade.
Como artista, ele se encanta com o incrível
relacionamento que o Sarau cria com o mundo
das artes. Uma relação que ultrapassa qualquer
barreira e une as pessoas. Mais que isso.
Transforma realidades.
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[ENTREVISTA]

EDILBERTO PONTES
Nesta edição de estreia da seção Entrevista do Fundação
Informa, o convidado é o atual presidente do Tribunal
de Contas do Estado do Ceará (TCE), Edilberto Pontes. O
TCE é um dos mais novos parceiros da Fundação Sintaf
na área técnico-científica. Em 2016, foi firmado convênio
entre as instituições com o intuito de desenvolver ações
nas áreas de cidadania e educação fiscal, promovendo a
difusão de conhecimentos técnicos, científicos e políticas
estratégicas, bem como fortalecendo o desenvolvimento
sustentável e a prática do controle social.

Fundação Sintaf: Presidente, o TCE é um dos
mais recentes parceiros da Fundação Sintaf.
Qual foi o primeiro contato com o trabalho
realizado pela instituição?
Edilberto Pontes: Já conheço há bastante
tempo o bom trabalho desenvolvido pela
Fundação. Em maio do ano passado, tive
a oportunidade de falar sobre o papel
do Tribunal de Contas durante o curso
Finanças Públicas e Educação Fiscal para
Jornalistas, na Escola de Administração
Fazendária, realizado pela Fundação Sintaf.
Foi uma grande oportunidade de mostrar o
trabalho desenvolvido pelo TCE e ressaltar
a importância da imprensa na difusão de
informações, no caso específico, voltadas
para a área econômica.
F.S: Qual é a perspectiva de atividades e
ações que podem ser realizadas entre o TCE
e a Fundação, tendo em vista o convênio
de cooperação técnico-científica que foi
estabelecido em 2016?

E.P: A intenção é que as duas instituições
estejam cada vez mais próximas, buscando
difundir o conhecimento e promover o
intercâmbio de ações nas áreas da cidadania
e educação fiscal, fortalecendo a prática do
controle social.
F.S: Qual deverá ser o primeiro trabalho fruto
da parceria entre as duas instituições?
E.P: O TCE deseja aprofundar seu
acompanhamento das receitas públicas,
atividade que é realizada precipuamente
pela Gerência de Contas de Governo e
Acompanhamento da Execução Orçamentária
e Financeira e das Receitas, uma área
nova criada no Tribunal que, entre outros
objetivos, avalia as demonstrações contábeis
quanto à correta situação orçamentária,
financeira e patrimonial do Estado.
Acreditamos que esse é um campo promissor
para um trabalho em conjunto, uma vez que
a Fundação Sintaf reúne ampla experiência e
conhecimento nessa área específica.

[ENTREVISTA]

“

A intenção é
que as duas
instituições
[TCE e Fundação
Sintaf] estejam
cada vez mais
próximas
buscando
difundir o
conhecimento.

“

Edilbeto Pontes

F.S: Há possibilidade de o TCE desenvolver,
junto à Fundação, ações na área de
responsabilidade socioambiental que são
realizadas por meio do Programa de Inclusão
Social da Fundação Sintaf (ProSocial)?
E.P: O TCE Ceará e a Fundação Sintaf podem
estar juntos em muitos projetos, há vários
sendo desenvolvidos separadamente por
ambas as instituições que são dignos de
reconhecimento público. A responsabilidade
socioambiental é dever de todos e conta
com especial preocupação do TCE. Estamos
desenvolvendo diversas ações nesse campo,
tanto na nossa própria administração, como a
utilização de energia solar nas dependências
do Tribunal, por exemplo, quanto ações de
controle externo. Seria possível, mais do que
isso, altamente desejável, ações em conjunto
com o fim de promover a responsabilidade
socioambiental.
F.S: A Fundação também realiza importantes
trabalhos de pesquisa, principalmente na

Edilberto Pontes. Foto: divulgação

área de Finanças Públicas. O Observatório
de Finanças Públicas do Estado do Ceará,
o Ofice, é um deles. Como o senhor vê a
possibilidade de produção científica com a
parceria entre a instituição e o TCE?
E.P: Considero extremamente viável.
O TCE está promovendo, em parceria
com a Universidade Federal do Ceará, o
mestrado em Administração e Controladoria
Profissional para servidores. O Ofice, que
é um centro de estudos e pesquisas, pode
estimular junto ao Instituto Plácido Castelo
a produção de cursos para a capacitação
dos servidores e sociedade. No Tribunal,
temos a Revista Controle – Doutrina e
Artigos, publicação acadêmica, que visa
contribuir para a melhoria do processo de
controle externo, buscando promover com
a Revista Erário a troca de experiências e
enriquecendo a produção científica na área
pública. São apenas exemplos não exaustivos
de uma avenida de possibilidades de
interação também nesse campo
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